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1. PRODUKTBESKRIVELSE

Asak Miljøstein leverer ulike typer blokkprodukter. Se gjeldende katalog og 
www.asak.no, samt vårt produktdatablad for informasjon. 

Forskalingsblokk F20-50: Brukes til vertikale støttemurer, vegger, garasjer, 
fundamenter, ringmurer osv., erstatter tradisjonell forskaling ved støpearbeider. 
Blokkene tørrstables, armeres og fylles med betong. Se SINTEF TG 2383 for utførelse. 

ASAK Splittblokk: Velegnet som vertikal støttemur, vegger, garasjer, fundamenter, 
ringmurer, osv. i tillegg til hagemur (mindre mur til f.eks. å lage blomsterbed etc.). 

AM Pilar: Pilarblokk er egnet til å mure pilarer/søyler. Brukes til å understøtte terrasser, 
og som hyttepilarer. 

Trappeelement: Ferdigstøpte murblokker beregnet for anlegning av trapp utendørs, 
både for privat og offentlig bruk.  

NOBB varenummer: 

Dimensjon: 

Farge: 

Overflatebehandling: 

Øvrige opplysninger: 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Ingen, utover normal rengjøring. Se også pkt. under «Vedlikeholdsinstruks og -intervall»  

Ettersyn/kontroll 

Ingen. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Kalkutfelling: 
Kalkutslag kan forekomme på nye betongbelegninger. Det er uten betydning for kvaliteten og går normalt bort over tid. Kalkutslag 
er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon. 

Salting (gjelder Trappeelementer): 
Salt kan skade betong og bør brukes med forsiktighet 
Is og snøsmelteprodukter (gjelder Trappeelementer): 
Det har kommet en rekke slike produkter på markedet og mange av disse er svært skadelig og skal ikke brukes på betong. 

Les bruksanvisningen nøye eller unngå disse produktene helt. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

Ved normal bruk, riktig vedlikehold og uten skader, vil levetiden være flere tiår.  

Garanti og vilkår 

Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser. 

Fuktbestandighet 

Påvirkes ikke av fukt 

Renholdsvennlighet 

God 

Øvrige opplysninger 

Vi henviser til temahefter fra NKF, «FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong» og «Belegningsstein og heller av 
betong - en veiledning».  

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Asak Miljøstein AS (org.nr: 980 281 130 MVA) 

Postadresse Hvamstubben 17 

Postnr. og poststed 2013 Skjetten 

Telefon 64 00 60 60 

E-post asak@asak.no 

Internett www.asak.no 
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